
Aŭtoritata

registaro, kontrolita

edukado

Al konata formo de socia kontrolo estas la
eduka kaj en Brazilo ĝi estas la plej hipokrita
maniero ebla.

Estus stulte por grandaj grupoj en potenco
ne atentas kategorie por eduko ofertita al la
plimulto de la loĝantaro. Ĝi estas multe pli
oportuna por "impona demokratio"
maquiladoras generi regulojn kiuj kreas
falsajn datumojn al internacia statistiko.
Estas ankaŭ politike korekta iluzio de homoj
tra la Ministerio de Eduko kies misio estas
teni la homamason sur edukaj kontrolo,
pasiva kaj obeema per mediocres instruplanoj,
altrudoj kaj senduba, la rezulto de aŭtoritata
menso de la plej elstaraj fortoj pedagogoj de
potencaj grupoj.

La rezulto de ĉi tiu modelo estas la ne-
preterlasas "zumbi" stato de la plej multaj
homoj sen minimuman bazon de kritika scio
efektivigatajn, generacio post generacio, la
situacioj de plej granda subpremo kaj
ekspluatado. Pavlovian kondiĉita de stimuloj
(minaco / puno) kaj respondojn (framo kaj
servuteco), la demando de kapablo estas
resumita en sporada malobeemecon oscilante
kaj eksploda efemera.

La brazila institucia eduka modelo funkciis
tre bone ĉar antaŭ ĉiuj ŝanĝoj kaj
enprofundiĝante la subpremado kaj
ekspluatado proponita de la regantaj grupoj,
la loĝantaro restas inerta.

Sed estas iuj personoj kaj grupoj de ili kiu
povas esti dirita esti norma devio ke
malsovaĝigo kurbo havigita de la Ministerio
de Eduko. Ili elstaras por simple pridubas la
absolutan doxa, transvestida totalismaj
demokratio. Demando ekzemple, se tiuj

proponoj por reformo educativa ŝanĝoj estos plu
hidrogenbombo en malgranda maltrankviliga
maso de la populacio anoncanta la prodrome de
io multe pli malbona, la pligrandiĝo de la
"demokratia absolutista" reĝimo en la manojn de
homoj "Felicinaros" ( Feliciano + Bolsonaro,
bizara faŭno de niaj politikaj universo) kaj
similaj corjas? Jes, privata loĝantaro de kritika
sento kaj la rakonto mem longe povas levi
malsaĝa al potenco, por eltrovi la malmola vojo
la eraron li faris.

Okupi kaj rezisti en lernejoj al pseŭdo-
demokratia procezo, kion ili faras, la agado rekte
kontraŭ impona kontraŭ la daŭrigo de potenco
strukturo kiu volas forigi ajnan kritika trajto kiu
ne povas kontroli.

Okupi kaj rezisti ne nur en lernejoj sed en la
laborejo (laboro kaj socia sekureco reformo), en
la kampoj kaj urboj.

Por edukon kiu estas danĝera al la subprema
kaj ekspluata popolo, okupas kaj rezisti estas
ludema kaj pedagogia esprimo, lernante pridubi,
pensi, malkonsentas, detrui, konstrui kaj
partopreni.



Religio kaj anarkiismo

Anarkiismo konsideras la apartajn filozofiaj opinioj. Estas nenio malbona en homoj serĉi
religiaj klarigoj sencon de sia vivo. Ĉiu persono suferis malvarmon pensi pri morto. Estas kiuj
bezonas la kredo kaj alia ekzistado better elteni la doloron de perdi kion ili havas. Estas normala
kiu la imago kreas mitojn kaj ritojn. Religio estas la frukto de la doloro de nescio, timo kaj espero,
sed relevu la konfidon de la popolo kaj vivigi morto, fini la superstiĉoj. La scienco malgraŭ liaj
antaŭas estas nekapabla havigi respondojn al multaj demandoj . . . Sed religio ne respondis al
nenio! Tia astra vojaĝo, tia revelacio, kaj neniu mistika vidis ke la tero estis sfero! Neniu katoliko
aŭ budhana pastro povis priskribi la nigra truo aŭ neŭtrona stelo aŭ simpla mikrobo! Nur
priskribis sensencaĵo, paradizoj kie ĉiela koruso kantas ĉiuhore, kia surprizo!

Scienco kun metodo, kun liaj limigoj, kun la kritiko kiu povas fari, estas la vojo de prudento,
amikoj kaj amikoj anarkiistoj . Ĉiufoje vi indikas ion en tiu maniero, nova kial. Ignori multon, ni
devas rekoni. Respondu kun mito ne solvas ion ajn, sed devas esti malutila ĉar, finfine, ĝi estas
senigita de limigo kaj limigita al ununura kredo kiu ne havas la pretendon de impona al aliaj (ĉu
infanoj aŭ plenkreskuloj). Se vi volas kredi en io ekstera por vi aŭ iu kiu estas en vi, libervole, vi
pravas. Kion vi diras? Vi volas fari introspekta vojaĝo por malkovri vian "mi" manĝi fungoj aŭ
halucinogenajn drogoj aŭ aŭskultante tibeta muziko? Te daŭre ŝraŭbita kiel ordinara visionario
por la fino de via vivo? Neniu problemo, ĝi estas via vivo, estas via decido, sed aŭskultu:

Front religio, kia ajn ĝi estas, ankoraŭ atingi diaĵo Kialo. Libereco, la ŝtato, la lando, la
Scienco al Merkato .. . aŭ anarkio aŭ abstracción postulis, ĉiam estos mia escepticismo mankas
espero. La sola vero, kiun ni tutcertas ĉe la momento, estas mortanta. Kaj tiam, la plej racia estas
nenio. Ke tiu vivkoncepto estas senespera, vaga, malvarma, sensenca? Jes, kompreneble. Kaj tio
estas tiel? Bona jes.

Perdus esperon, malesperon kaj scii ke vi havas vivon por vivi, vi povas esti la unua paŝo por
ke aliaj vivu sian vivon.





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net


